
 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία   

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4Ο  

Μετασχηματίζοντας τις πεποιθήσεις μας για το μετανάστη και το μεταναστευτικό.  

 

 Ομάδα στόχος : μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γ΄ Γυμνασίου   

 

ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος αυτού του μαθήματος θέλουμε οι μαθητές μας να :  

1. Διαμορφώνουν κριτικά ερωτήματα.   

2. Ορίζουν μια έννοια. 

3. Ορίζουν τα σημεία που χρειάζονται να εξεταστούν, συζητηθούν. 

4. Συνδέουν τα έργα τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα  

5. Συζητούν, εκφράζουν άποψη  για ένα έργο τέχνης νιώθοντας ασφαλείς και 

σίγουροι.  

6.  Αναγνωρίζουν και διακρίνουν στον εαυτό τους ή έξω από αυτόν  

στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τη Μετανάστευση.  

7. Συγκρίνουν αντιλήψεις και διαπιστώνουν αλλαγή ή οποιαδήποτε 

μετακίνηση στη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

8.  Παρουσιάζουν προφορικά και γραπτά την ομαδική δουλειά που έχουν 

κάνει. 

9. Ενθαρρυνθούν να έρχονται στη θέση κάποιου άλλου και να φαντάζονται 

πώς βίωνε κάποια πράγματα. 

  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : τέσσερις  ώρες (προτείνεται:2 ώρες 1ο και 2ο ΣΤΑΔΙΟ – 2 ώρες τα 

υπόλοιπα) 

 Μέσα και υλικά :  

Λευκός ή μαύρος πίνακας, μαρκαδόροι ή κιμωλία, Flip chart, σελίδες 

Α4,στυλό, μολύβια, χρώματα, χρωματιστά χαρτόνια, χαρτί του μέτρου, 

ψαλίδια, κόλλα, χαρτοταινία, σελοπέιπ.  

 

  



ΤΙΤΛΟΣ : «…ξεμείνανε στο δρόμο, και τώρα εκεί μεροβραδιάζονταν, εκεί 

πλαγιάζανε, άλλος μ’ ένα χράμι που έφερε μαζί του, άλλος μ’ ένα πάπλωμα ή με 

μια μπατανία»  

Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, Ερμής, Αθήνα 1990, σ. 146. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί στο μάθημα της Ιστορίας την ΕΝΟΤΗΤΑ 38: 

“Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)” και εξετάζουν την πηγή 3 και την εικόνα 3  

 

 

3. Μετά την κατάληψη της Σμύρνης από τους κεμαλικούς, Έλληνες πρόσφυγες αναζητούν με αγωνία μέσο σωτηρίας. 

Πίσω τους διακρίνονται Τούρκοι ιππείς και πυρπολημένα κτίρια. 

 

3. Στον δρόμο για την προσφυγιά 
[…] Λοιπόν ούλος αυτός ο κόσμος στοιβαγμένος στο μουράγιο και πάνω σε 

μαούνες. Άντροι, γέροι, γριές και γυναικόπαιδα, που είχανε παρατήσει τα καλά τους, 
και ξεμείνανε στο δρόμο, και τώρα εκεί μεροβραδιάζονταν εκεί πλαγιάζανε, άλλος μ’ 
ένα χράμι που έφερε μαζί του, άλλος μ’ ένα πάπλωμα ή με μια μπατανία. Χείλια 
τρεμοσαλεύανε από το παραμιλητό. Μάτια γουρλωμένα που αγναντεύανε τη 
Δευτέρα Παρουσία, τη συντέλεια του κόσμου […] Μέρα, χαρά Θεού. Τέλη Αυγούστου, 
αρχές Σεπτέμβρη με το καινούριο […]. 

 
Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, Ερμής, Αθήνα 1990, σ. 146. 

 

 
Σε ομάδες συζητούν απαντώντας ερωτήματα που τους έχουν δοθεί: 

 Ποιες πληροφορίες παίρνουμε από τις πηγές;  



 Τι σημαίνει πρόσφυγας; ( δημιουργήσετε ορισμό με στοιχεία από τις 
πηγές) 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο  

  
Οι μαθητές σε ομάδες των 4 ή 5 μελετάνε τις δύο πηγές και αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν μια 

Τρίτη υποτιθέμενη (φανταστική) πηγή η οποία να μαρτυρεί επίσης τι έγινε εκείνη την ιστορική 

στιγμή. Μπορεί να είναι ζωγραφική ,επιστολή, προφορική αφήγηση, παγωμένη εικόνα, άρθρο 

σε εφημερίδα της εποχής, σελίδα ημερολογίου. 

Παρουσιάζουν στην ολομέλεια την πηγή που δημιούργησαν οι άλλες ομάδες κάνουν ερωτήσεις. 

Στο τέλος γίνεται συζήτηση σύνθεσης όλων των παραπάνω. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να δίνει 

ευκαιρίες να περιγράψουν συναισθήματα. Επίσης καταγράφει σε πίνακα ή flip chart τα βασικά 

σημεία της συζήτησης (και τα συναισθήματα) 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3Ο  

Ας διαμορφώσουμε τα κριτικά ερωτήματα τα οποία και θα διερευνήσουμε μαζί: 

Με αφορμή όσα σημειώθηκαν και αναρτήθηκαν κατά το 2ο στάδιο, αλλά και ό τι 

άλλο σκέπτονται οι μαθητές σχετικά, γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια, 

 ή επιστρέφουν στις ομάδες τους και συμφωνούν σε τρία (?) ερωτήματα- θέματα 

τα οποία χρειάζονται διερεύνηση. Αν επιλεγεί ο 2ος τρόπος παρουσιάζονται τα 

ερωτήματα κάθε ομάδας από τον εκπρόσωπο και στη συνέχεια η ολομέλεια 

καταλήγει στα 3 – 4 επικρατέστερα. Τα ερωτήματα σημειώνονται κάπου που όλοι 

μπορούν να τα βλέπουν.   

Εναλλακτικά: Στο 3ο στάδιο μπορεί να γίνει ένα διάλειμμα κατά το οποίο ο 

εκπαιδευτικός  μπορεί να διαμορφώσει τα ερωτήματα όπως διαπιστώνει ότι 

χρειάζεται να συζητηθούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και να τα δώσει 

εκείνος στους μαθητές διαμορφώνοντας ίσως πάνω από τρία για να διαλέξουν.    

 

 

 

 

 



ΣΤΑΔΙΟ 4Ο  

1.Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει 4 έργα τέχνης και η ομάδα μπορεί να επιλέξει 

τα δύο   

α)ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ» 

 

 Mαρμάρινο αγαλμάτιο μικρού αγοριού με 

σκύλο. Bρέθηκε στο Γεροντικό της Nύσσας 

(Mικρά Aσία) και μεταφέρθηκε στην Aθήνα 

από πρόσφυγες το 1922. Το γνωστό ως 

''προσφυγάκι'' αγόρι φοράει κάπα βοσκού 

δεμένη στο λαιμό και κρατάει σφιχτά στην 

αγκαλιά του ένα μικρό σκύλο. Ύψος 0,63μ. 

Εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο στην Αθήνα με αριθμό τεκμηρίου 

3485. Το «προσφυγάκι» είναι ένας από 

τους πρωταγωνιστές στο μυθιστόρημα του 

Χρήστου Μπουλώτη «Το άγαλμα που 

κρύωνε» 

 

β)ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Francesco Hayez (1831) 



Λάδι σε καμβά. 2,01x2,90 Σημερινή θέση: Tosio Martinengo Gallery, Brescia, Italy. 

Οι Παργινοί ξεριζώθηκαν όταν ο Άγγλος διοικητής των Επτανήσων Thomas Maitland 

πούλησε την Πάργα στον Αλή Πασά. Η ιστορία της Πάργας προκάλεσε βαθύτατη 

συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και πολιτικό σάλο στη Βρετανία. Στον πίνακα 

ξεχωρίζει η φιγούρα του παπά ανάμεσα στο λαό αν και είναι μαυροφορεμένος. Ο 

ιερέας είναι η αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη ώστε να γίνουν εμφανή τα 

πατριωτικά του αισθήματα. 

 

 

γ)ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 

Eλαιογραφία, 0,37x0,58 μ., Σημερινή θέση: Μουσείο Μπενάκη Ελληνικός Πολιτισμός, 

Αθήνα (ΓΕ 12944)  

Jean M. Mercier  1830 

 

 

 



-Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συσχέτιση μεταξύ του έργου 

τέχνης και της δυσλειτουργικής άποψης. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να δείξει αυτή 

τη σχέση. 

 

 
Έργα Τέχνης  

Η σχέση ανάμεσα στο έργο τέχνης και στο ερώτημα  - άποψη 
που έχει επιλεγεί να εξεταστεί  

1ο ερώτημα:  

 
 
 

2ο ερώτημα:  
 

3ο ερώτημα:  

1o  

  

   

2o  

  

 

 

 

   

3o     

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5Ο 

Παρουσιάζεται το πρώτο έργο τέχνης στην ολομέλεια και γίνεται συζήτηση η 

οποία κινητοποιείται από  ερωτήματα σύμφωνα με τη μέθοδο Perkins. 

Μοντέλο του Perkins (1994): 

Η προσέγγιση του έργου τέχνης, σύμφωνα με τον Perkins, ακολουθεί τέσσερεις 

φάσεις: 

α) Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευόμενος καλείται  να παρατηρήσει το έργο τέχνης 

προσεκτικά, αργά, για όσο χρόνο θέλει, χωρίς να το ερμηνεύσει ή να το κρίνει. 

Ουσιαστικά πρόκειται για τη φάση που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 

προετοιμασίας του παρατηρητή για την ενεργοποίηση της σκέψης του. Στη συνέχεια 

του ζητείται να εκφράσει τις πρώτες του επιφανειακές παρατηρήσεις, καθώς  και να 

απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα:  



•  Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας, οι πρώτες αντιδράσεις σας, τα πρώτα 

συναισθήματά σας, τα πρώτα ερωτήματά σας; 

• Παρατηρείτε στο έργο τέχνης κάτι ενδιαφέρον;  

•    Τι έχετε ανάγκη να διευκρινιστεί περισσότερο;  (Κόκκος, 2009 α · Μέγα, 2010). 

β) Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν το έργο με ανοιχτή σκέψη και 

δημιουργική διάθεση, χωρίς να αναζητούν ακόμη οριστικά συμπεράσματα. Στο 

σημείο αυτό απαιτείται από τον παρατηρητή να μη λαμβάνει τίποτα ως δεδομένο, 

αλλά να επεξεργάζεται όλες τις πιθανές παραμέτρους με μια πιο δημιουργική ματιά. 

Πιθανές ερωτήσεις σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι για παράδειγμα:  

• Υπάρχει ένα γεγονός ή μια «ιστορία», που δεν είχατε δει πριν; 

• Ποιες εκπλήξεις υπάρχουν στο έργο; (λ.χ. παράξενα αντικείμενα, χρωματικοί 

συνδυασμοί, ένα στοιχείο «κλειδί», ένταξη των προσώπων στο χώρο, κ.λπ.). 

• Αναζητήστε το «μήνυμα» του έργου και πιθανούς συμβολισμούς (Κόκκος, 2009 α 

· Μέγα, 2010). 

γ) Στην τρίτη φάση οι εκπαιδευόμενοι με βάση όσα στοιχεία άντλησαν από τις δύο 

προαναφερόμενες φάσεις,  παρατηρούν το έργο λεπτομερειακά και σε βάθος, 

εκφράζουν συναισθήματα, εμβαθύνουν, προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματά τους, να εξάγουν συμπεράσματα και να διαπιστώσουν τα βαθύτερα 

νοήματα που κρύβει το εικαστικό έργο, λειτουργώντας κριτικά. Απαντούν σε 

ερωτήσεις, όπως: 

• Ποια από τα στοιχεία του έργου (τεχνικά ή θεματικά) προσδίδουν σημασίες- 

βαρύτητες; 

• Ποιες απαντήσεις δίνετε τώρα στα βασικά ερωτήματα που επεξεργαστήκατε έως 

εδώ;   (Κόκκος, 2009α). 

δ) Τέλος, κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης, η οποία ουσιαστικά είναι η φάση της 

ολιστικής παρατήρησης, οι εκπαιδευόμενοι ξαναβλέπουν το έργο συνθετικά, 

λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων φάσεων και αναστοχάζονται 

σχετικά με αυτό   (Κόκκος, 2009 α · Μέγα, 2010). 

 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλα τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί για 

επεξεργασία, ενώ οι ιδέες που προκύπτουν κάθε φορά συσχετίζονται με στοιχεία του 

προς εξέταση θέματος, ενισχύοντας τον κριτικό στοχασμό γύρω από αυτό. Αντί για 



την ατομική εργασία των μαθητών, η ίδια διεργασία μπορεί να γίνει μέσα από 

ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην ολομέλεια και γίνεται  συνθετική 

αποτίμηση των απόψεων. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 6Ο 

 Οι μαθητές  στις  ομάδες συνθέτουν σύντομο κείμενο πάνω στην εμπειρία 

τους κατά τη μελέτη και επεξεργασία των έργων τέχνης και στη συνέχεια 

παρουσιάζουν στην ολομέλεια.  

 Συγκρίνουν το κείμενο με εκείνο που έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στο 2ο 

Στάδιο (σημειώσεις  - συμπεράσματα με αφορμή την φανταστική πηγή που 

δημιούργησαν)  και σημειώνουν τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις… 

 Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια όπου όλες οι ιδέες και οι προτάσσεις που 

προέκυψαν συντίθενται και καταγράφονται σε σελίδα  flip chart  

Οι σελίδες  που παρήγαγε η κάθε συζήτηση (αρχική και τελική)  , οι τυχόν αλλαγές 

που σημειώθηκαν και οι τελικές σκέψεις που προέκυψαν μέσα από τη σύνθεση έχουν 

καταγραφεί και αναρτώνται στην αίθουσα 

 

Κλείσιμο – αξιολόγηση 

Αξιολόγηση μία λέξη, μια φράση, ένα συναίσθημα 
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